
552. Jeesus sanoo... Aika on loppumassa & Pahuus on eskaloitumassa 

 

07.10.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

 

Jeesus, auta meitä omistamaan elämämme vain Sinulle näinä viimeisinä aikoina ennen 

saapumistasi. 

 

Jeesus aloitti... ”Kyllä, hetki on käsillä, se todella on.” 

 

(Clare) Mutta entä meidän rukouksemme ja ne kolme vuotta? 

 

”Enkö sanonut niiden olevan ehdollisia?” 

 

(Clare) Mutta minä luulin, että me olimme antamassa kaikkemme? 

 

”Ette tarpeeksi, Silti on vielä toivoa... häivähdys... ei yhtään enempää. Minä en anna sinun elää 

väärissä luuloissa. On olemassa etäinen mahdollisuus, että onnistutte saamaan kolme vuotta. 

Mutta se edellyttää paljon enemmän uhrauksia, kun Minun ihmiset ovat valmiita tekemään. Sitä 

paitsi, Minä näen, miten väsyneitä morsiameni alkavat olla.” 

 

”Minä tunnen sydämesi toiveet taistella sitä painostusta vastaan. Mukaanlukien halusi taistella 

lihasi heikkoutta vastaan. Minä näen kaiken ja sanon sinulle – Aika on loppumassa. Sinun täytyy 

ravistella sydänasukkaat hereille, vielä kerran, herätyshuudolla. Aika on loppumassa; pahuus on 

eskaloitumassa... Mitä olet valmis tekemään vuokseni, Minun morsiameni. Pysäyttääksesi 

pahuuden kasvun kiihtymisen?” 

 

”Näethän, kyse on jälleen maailmasta. Maailma vaatii niin paljon aikaa ja energiaa Minun 

ihmisiltäni. Niin että lopulta, kuten huomautit – Ei ole enempää voimia jäljellä taistella pahuutta 

vastaan taistelun käännekohdan puolesta. Maailman murheet ovat uuvuttaneet sinut. Silti sinun 

täytyy olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa päästäksesi määränpäähäsi. Clare, on hyvin 

vaikeaa sulkea maailma pois mielestäsi samalla, kun sinun pitää olla tekemisissä sen kanssa. Minä 

näen ponnistuksesi ja missä olet epäonnistunut. Ja niin kuin Minä aikaisemmin tänä iltana 

havahdutin sinut huomaamaan, että tänä aikana painostus on hyvin suurta.” 

 

”Tämä on hyvin vaikeaa Minulle juuri nyt. Punnita vaihtoehtoja – Nähdä hyvinen tuovan satoa. 

Nähdä pahojen tuhoavan sitä. Taistelu on kova, niin kuin huomasit nähdessäsi enkelisi toipumassa 

heräämössä. Joka tapauksessa sinun kanssasi on enemmän kuin on sinua vastaan. Niin kauan kuin 

noudatat Minun tahtoani ja teet sen, minkä tunnet oikeaksi. Antamatta myöten millekään 

maailman impulssille. Minun rakkaani, rakkaat sydänasukkaat, me olemme matkan viimeisellä 

etapilla. Kuinka toivoisinkaan, että sitä voitaisiin lykätä – Ja ehkä vielä voisi tapahtua ihme. Mutta 

tilanne heikentyy nopeasti ja tarvitsen teidän jatkuvaa rukoustanne.” 



”Joitakin teistä maailma vielä houkuttelee ja se haittaa teidän ajankäyttöänne sekä 

keskittymistänne rukoukseen ja Minuun. Kun päästätte maailman menemään, niin Minä täytän 

teidät taas Hengelläni ja pystytte taas täyttämään tyhjiötä. Älkää liikaa lannistuko. Jotkut teistä 

ovat taistelleet kovasti. Jatkakaa taistelua. Jatkakaa toivomista. Jatkakaa uhrautumista ja ehkä 

armo välttää tapahtumia tullaan antamaan. Mutta se tulee vaatimaan enemmän ponnistuksia.” 

 

”Pyydän levittämään sanaa, organisoikaa jopa pieniä rukous soluja rukoillaksenne toisten kanssa ja 

paastotkaa erityisesti maailman ja Yhdysvaltojen puolesta. Ja että antikristus ei saa haluamaansa 

ennen kuin Minä olen valmis päästämään hänet vapaaksi. Tämä rukous on Äärimmäisen tärkeä... 

’Isä, pyydän Sinua pidättelemään pahuuden lisääntymistä ja antamaan meille enemmän aikaa, 

enemmän armoa, jotta voisimme kylvää ja kerätä sieluja. Pyydän Sinua antamaan meille viisautta 

ja itsekuria elää vain Sinun vuoksesi näinä viimeisinä päivinä.’” 

 

”Jos riittävän monet sielut rukoilevat tämän rukouksen sydämestään ja liittävät siihen 

uhrauksiaan, silloin on olemassa mahdollisuus – Hyvin ohut mahdollisuus – Että pahuus kokee 

massiivisen takaiskun. Hyvin ohut mahdollisuus. Se on teistä kiinni, Minun ihmiseni.Rukoilkaa tämä 

sydämestänne ja antakaa Minulle joka uhraus. Eläen hyvin ja tehden hyvää aina kun siihen on 

mahdollisuus. Älkää jättäkö yhtään hyvää työtä tekemättä. Tarjotkaa Minulle jokainen ponnistus, 

kipu, viivästys ja sairaus, jota Minä en paranna rukouksesta. Ja kaikki muu, mitä kärsitte.” 


